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Oznámenie 

funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

 

1. Titul, meno, priezvisko : Ing. Ján Krátky 

 

2. Oznámenie za rok : 2013 

 

3. Oznámenie bolo podané: CP TN, TSK 18.03.2014 

 

4. Verejná funkcia: poslanec TSK 

 

5.  Ku  dňu  podania  oznámenia  spĺňa  podmienky  nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného 

funkcionára  s výkonom  iných  funkcií,  zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 u. z. 

357/2004 Z. z.: 

                           –––––––––––- 

6. Popri     výkone   funkcie    verejného    funkcionára    vykonáva   nasledovné  zamestnanie 

v  pracovnom   pomere,  alebo  obdobnom   pracovnom vzťahu, alebo štátnozamestnaneckom 

pomere ( čl. 7 ods. 1 písm. b)  u. z. 357/2004 Z. z.: 

 MV SR, CP T – Jednotka podpory Bánovce n/Bebravou 

 

7. Vykonáva  nasledovnú  podnikateľskú  činnosť,  alebo  inú  samostatnú zárobkovú činnosť      

( čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1. písm. b) u. z.  357/2004 Z. z.: 

                                                                                                       nevykonávam 

8.  Počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie ( čl. 7 ods. 1 písm. c) u. z. 357/2004 Z. z.: 

     Vedúci jednotky podpory Bánovce n/B, Nám. Ľ. Štúra 7/7  

      Urb. obec, pozem spol. Tr. Biskupice, IČO 35594438, t.č. predseda 

       

9.  Príjmy za rok 2013 – príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku ( čl. 7. ods. 1 písm. 

d) u. z. 357/2004 Z. z. )  = 22.801,34 

a) príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára = 6.754,- 

 

b) príjem  z výkonu  iných  funkcií,  zamestnaní,  alebo činností,  v ktorej  vykonávaní  verejný 

funkcionár pokračuje aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára    

Podiely z majetku 3.800,- a výnos z asset managementu 8.689,- 

 

10.  Vlastníctvo nehnuteľností vrátane bytu a nebytového priestoru ( čl. 7 ods. 1. písm. e) a ods. 

4 písm. a) u. z. 357/2004 Z. z.: 

RD + pozemky na LV 1851, ďalej podiely na LV pre k.ú. Tr. Biskupice, Zlatovce, Záblatie LV 

4492, 4485, 4541, 4648, 4828,4832, 4647, 4648, 1963, 2606, byt 35 LV 2022 Petržálka ½. 
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11. Vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35 – násobok minimálnej mzdy ( 

čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. b) u. z. 357/2004 Z. z.: 

Š Octávia r.v. 1999, Toyota Corola Verso r.v. 2006, Kawasaki 650ER6n r.v. 2006 

 

12. Vlastníctvo  majetkového  práva, alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota 

presahuje  35 –  násobok  minimálnej  mzdy   ( čl. 7. ods. 1. písm. e)   a  ods.   4. písm.   c) u. z. 

357/2004 Z. z.: 

BÚ VÚB+CSOB 18.717,-, podiely v AM VÚB+CSOB/KBC 483.559,-, zariadenie domu 

15.000,- 

13. Existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote 

presahujúcej 35 – násobok minimálnej mzdy ( čl. 7. ods. 1. písm. e) a ods. 4. písm. d) u. 

z 357/2004 Z. z.) : 

nemám 
 


